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 چکیده:
دری داشته تصوف و عرفان كه از دیرباز در ادبیات منظوم و منثور ایران جلوه زمینه و هدف:

بازدشت ادبی نیز بچشم میخورد. درچه تصوف و عرفان این دوره  است، در شعر شعرای دورۀ

های خطی ناشناختج های دورۀ دذشته را ندارد، بررسی مضامین عرفانی خصوصاً در نسخهجاذبه

بر معرفی آثار دمنام، جلوۀ عرفان و تصوف در این دوره را بخوبی منعکس این عصر میتواند عالوه

 «عبدالرحیم حزین شروانی»ن است با معرّفی نسخج خطی دیوان و تشریح كند. این نوشتار بر آ

 و بیان احوال مؤلّف و مندرجات آن به بررسی مضامین عرفانی در این اثر ب ردازد.

شاعر،  وانیدی سنگ جنسخای و با اساس قرار دادن مقالج حاضر با روش كتابخانه روش مطالعه:

ی جمهوری ملج كتابخان و اسناد سازمانج كتابخان در نسخه نیمرتبتر و نیكاملتر بعنوانكه 

  .موجود میباشد، نوشته شده است رانیای اسالم

میرزا عبدالرّحیم شیروانی متخلّص به حزین، شاعر توانمند قرن یازدهم هجری قمری،  ها:یافته

یر لیشاز خانوادۀ وصال شیرازی است و از نظر افکار و شیوۀ شاعری تحت تأثیر محمّد فضولی، امیرع

وی هرچند در انواع قالبهای شعری مانند رباعی و مثنوی تبحر نشان نوایی و حافظ بوده است. 

از او در دست است،  نامه و محتوی ذبیح نامههدایتاست و سه مثنوی با نامهای صفاءالقلوب، داده 

 اما توفیق غزلسرایی را نیافته است. 

تفکر بیشتر درونگرا و عارفانه و عاشقانه است و داهی  اشعار حزین شیروانی ازلحاظ گیری:نتیجه

مخاطب را پند و اندرز میدهد. در مضامین عارفانه و پند و اندرز بیشتر متأثر از حافظ و در مضامین 

ترین موضوعات عرفانی در دیوان حزین یکی از مهمترین و برجستهعاشقانه متأثر از سعدی است. 

انتهاست كه عارف ملزم به ورود به این نظر وی توحید عالمی بی شروانی، اندیشج توحید است. از

حزین نیز چون برخی شاعران دیگر، به تضاد و تقابل عقل و عشق پرداخته  عالم الیتناهی است.

است كه زنددیش با عشق به پیامبر و اهل  او شاعری متشرع محوری مخالف است.است و با عقل

اصطالحات عرفانی دورۀ بیت عجین شده است و این امر با نگاهی اجمالی به دیوان اثبات میشود. 

ای مختصر به حافظ در اكثر اشعارش دیده میشود، اما بدون استفادۀ عمیق عرفانی و تنها اشاره

ها با ذكر این اصطالحات عارفانه، او را شاعری اصطالحات اكتفا میکند و به همین دلیل نمیتوان تن

وحدت وجود و اندیشج توحیدی مهمترین و پربسامدترین اندیشج عرفانی در دستگاه عارف دانست. 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Sufism and mysticism, which has long been 
prominent in Iranian poetic and prose literature, can also be seen in the poetry of 
poets of the literary return period. This era can, in addition to introducing 
anonymous works, reflect and explain the manifestation of mysticism and Sufism in 
this period. This article intends to study the mystical themes in this work by 
introducing the manuscript of the divan of "Abdolrahim Hazin Shervani" and 
expressing the author's condition and its contents. 
METHODOLOGY: The present article has been written using the library method and 
based on the lithographic version of the poet's divan, which is the most complete 
and regular copy available in the library of the Documents Organization and the 
National Library of the Islamic Republic of Iran. 
FINDINGS: Mirza Abdolrahim Shirvani alias Hazin, a powerful poet of the 11th 
century AH, is from the Vesal Shirazi family and has been influenced by Mohammad 
Fuzuli, Amir Alishir Navai and Hafez in terms of thoughts and poetic style. Although 
he has shown proficiency in various forms of poetry such as quatrains and Masnavi, 
and he has three Masnavi with the names of Safa al-Qulub, Hedayatnameh and the 
content of Zabihnameh, he has not succeeded in composing lyric poems. 
CONCLUSION: Shirvani's sad poems are more introverted, mystical and romantic in 
terms of thinking, and sometimes they advise the audience. In mystical themes and 
advice, he is more influenced by Hafez and in romantic themes, he is influenced by 
Sa’adi. tie Gf o e mGHo imnGioaio and prominent mystical subjects in Shervani's sad 
divan is the idea of monotheism. According to him, monotheism is an infinite world 
that the mystic is required to enter this infinite world. Hazin, like other poets, has 
confronted reason and love and is opposed to the central reason. He is a religious 
poet whose life is imbued with love for the Prophet and the Ahl al-Bayt, and this is 
proven by a brief look at the court. The mystical terms of Hafez's period can be seen 
in most of his poems, but without deep mystical use and only a brief reference to 
the terms, and for this reason, he cannot be considered a mystical poet just by 
mentioning these mystical terms. The unity of existence and monotheistic thought 
is the most important and frequent mystical thought in the sad intellectual system. 
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 مقدمه

و منظوم ادبی است كه شاعران عارف یا عارفان شاعر،  ادبیات عرفانی یا ادبیات صوفیانه، قسمتی از میراث منثور

اند و دربردیرندۀ قسمت عظیمی از ادبیات پارسی در ادوار مختلف است. در تحت تأثیر مشرب تصوف بوجود آورده

ای كه به نام بازدشت معروف است، توجه شاهان قاجار به شاعران و حمایت دربار از آنان، اغلب شاعران این دوره

ا برای دستیابی به جایگاه و عناوین درباری، به مدح و ستایش شاهان و بزردان قاجار كشاند، اما توجه شاعران دوره ر

سرایی، مانع از توجه به مضامین عرفانی نشد. در این دوره تصوف و عرفان هم مانند جنبج فنی به دربار و مدیحه

ین دوره به احیای شعر خراسانی و عراقی همت ادبیات فارسی دستخوش تحوالتی دردید و همچنانکه شاعران ا

دماردند و به سبک قدما اكتفا كردند، اهل تصوف نیز با تصوف دذشتج اسالمی تجدیدعهد كردند و به احیای 

عربی، تقسیم سنتهای قدما و آن هم در محیطی شیعی اقدام نمودند. حضور فقها و علمای عارف، رواج تعالیم ابن

اللهیه، تغییر حوزۀ علمی از اصفهان به تهران، نگارش آثار عرفانی معتبر، لج ذهبیه و نعمتشدن عرفان بین دو سلس

های عرفانی، كم شدن شهرت صوفیان، ضعف تصوف و سطحی شدن آن، از وجود عرفای نامی و خلق تذكره

 ویژدیهای عرفان در عهد قاجار است. 

بخشی از ادبیات درخشان زبان فارسی، كمتر مورد توجه پژوهشگران قرار  اما ادبیات عرفانی دورۀ قاجار بعنوان

توجهی در نوع نگاه به ادبیات این دوره نهفته است. پژوهشگران، ادبیات دورۀ قاجار را درفته است. علت این كم

ک و بوده اند نوعی ادبیات تقلیدی و تکراری میدانند و معتقدند شعر عرفانی در دورۀ قاجار رشدی نداشته و آنچه

ت توجهی به آن را درسكوب دربارۀ كلیت شعر عرفانی این دوره نظر مساعدی ندارد، بااینحال بیمقلدانه است. زرین

باری شعر صوفیانه این دوره با آنکه از نظر كمیت قابل مالحظه بنظر میرسد، از حیث كیفیت با آنچه در »نمیداند: 

رفته با آنکه شعر صوفیانه درین دوره از حیث معنی همایسه نیست. ... رویادوار قبل از صفوی بوجود آمد قابل مق

ای اهمیت و تازدی چندانی ندارد، سیری در شعر فارسی بدون توجه بدان تمام نخواهد بود و تنها از این جهت اشاره

ج ادبی بود )از دذشتای را متضمن تواند بدان برای كسانی كه تحول شعر فارسی را دنبال میکنند ضرورت یا فایده

شعر دورۀ بازدشت میکوشد در عرصج مضمون و نوع »(. شفیعی كدكنی نیز معتقد است: 174كوب: ی ایران، زرین

احساس و عواطف، از همان عشقی سخن بگوید كه شعر سعدی و حافظ آن را القا میکرد. و مهر زنددی مردمان آن 

کترین دیگردونی( از همان اخالقیات، افتخارات، طنز، زهد، فلسفه روزدار را بر پیشانی دارد و میکوشد تا )بی كوچ

همچنین در باب شعر (. 44و عرفان سخن بگوید )ادبیات فارسی از عصر جامی تا  روزدار ما، شفیعی كدكنی: ی 

ا ر عرفانی این دوره با استثنا دانستن شعر میرزاحبیب خراسانی، تصوف این دوره و بتبع آن شعر صوفیان این دوره

یه یک از صوفتصوف این دوره نیز تکرار است. در حقیقت، هیچ» نیز مانند دیگر اشعار این دوره، تکراری میداند:

های تازه در زبان و اندیشه است اند، حال آنکه تصوف بخش تجربهاین دوره به یک لحظج صوفیانج جدیدی نرسیده

البته درصد اندكی از تجارب شخصی در شعر ل دارد. و تکامل تصوف با تکامل تاریخی زبان تصوف وابستگی كام

لطنت، س سقوط تا مشروطیت از فارسی )شعردیده میشود  -یعنی در شعر حبیب خراسانی-صوفیانج اواخر این دوره 

شمیسا نیز غزل عهد بازدشت را مبتنی بر عشق و عاشقی میداند و مضامین عارفانه را  (.67شفیعی كدكنی: ی 

« سطحی و تقلیدی»( و عرفان این دوره  را 444ار میدهد )سیر غزل در شعر فارسی، شمیسا: یدر مرحلج بعدی قر

(، اما خاتمی نظر متعادلی به عرفان این دوره دارد و مینویسد: 359معرفی میکند )سبک شناسی شعر، شمیسا: ی 

های رفان همانند دورهاند تصوف و عرفان بکلی ازبین رفته است، تصوف و عخالف تصور كسانی كه اندیشیده»

دذشته وجود داشته و در مجموع فعال بوده است، منتهی تصوف در این دوره همانند شعر، نوعی بازدشت و 
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تجدیدعهد با دذشتج اسالمی داشته و بدیهی است كه بازدشت تصوف به دذشته هم مانند بازدشت شعر به دذشته، 

)تاریخ ادبیات ایران در دورۀ بازدشت ادبی، « نگرفته است خالی از اشکال و به دور از دشواریهای بسیار صورت

 (.444خاتمی: ی 

اما پذیرش و یا ردّ چنین اقوالی، ما را از بررسی ادبیات عرفانی این دوره بی نیاز نمیسازد، چراكه هرچند بیشتر 

ستند، در لحظاتی ای نیشاعران این دوره به اقتضای زمانه، همچون شاعران عارف دذشته، دارای تجربیات تازه

خای، نگرش عرفانی آنها به شاعران عارف دذشته نزدیک میشود و حتی برخی نوآوریها در زبان شعری آنها دیده 

میشود. بعالوه به فرض فقدان نوآوری در اشعار این دوره، علت پرداختن به چنین موضوعات عرفانی در اشعار این 

تنها اقبالی به صوفیان نشان نمیدادند كه در به اینکه مردمان زمانه نهدوره نیز خود جای بحث دارد. بویژه با توجه 

ا و زمرۀ عرف»آزار آنها میکوشیدند؛ همانگونه كه حاج زین العابدین شروانی از فترت عرفان در دورۀ قاجار میگوید: 

نجا به وادی عداوت اهل و مردم آ ].......[فقرا و اهل عزلت و انزوا را سکونت در آنجا یعنی اصفهان، دشوار است، 

(. در چنین شرایطی این سؤال باقی است كه شعر عرفانی چگونه 44)ریاض السّیاحه، شیروانی: ی « عرفان شتافتند

ناسی شو چرا دوام آورده است؟ كه البته تحقیقات صرفاً ادبی پاسخگوی آن نخواهند بود و نیاز به پژوهشهای جامعه

 دارد.

است. با « حزین»متخلص به « عبدالرحیم حزین شیروانی»زش این دوران، دیوان های خطی باارنسخه ازی کی

های دانشجویی، مشخص شد تاكنون پژوهش جامعی كه به بررسی مضامین نامهجستجو در كتب، نشریات و پایان

ای مقاله اعرفانی در نسخج خطّی دیوان عبدالرّحیم حزین شیروانی یا شروانی پرداخته باشد، نوشته نشده است. تنه

( 4344به نام آیت شوكتی )« معرفی نسخج خطی دیوان عبدالرحیم شروانی و بررسی ویژدیهای سبکی آن»با عنوان 

ان بی ای انجام شده است، ضمن معرفی شاعر وپژوهش حاضر كه به شیوۀ تحلیل محتوا و كتابخانه. اما دیده شد

 عرفانی در دیوان شاعر می ردازد.به بررسی مهمترین مضامین احواالت حزین شروانی، 

 

 بحث و بررسی

 معرفی حزین شیروانی، آثار و  نسخۀ خطی دیوان وی

شدۀ وی( آمده است، هیچ )تنها اثر چاپ« مظهر التّركی»از زنددی عبدالرّحیم شیروانی غیر از آنچه در مقدّمج 

بزرگ مادری میرزا شفیع وصال شیرازی اطّالعی یافت نشد. امّا همین مباهات برای وی كفایت میکند كه وی، پدر

میرزامحمد اسماعیل »دری كرده است: ای، آغاز جلوهاست و شاید هم برای وصال توفیقی باشد كه از چنین خانواده

دیری كرد و به آذربایجان كه در خوشنویسی و رقوم و سیاق همتا نداشت، در ابتدای جوانی از كار دولتی كناره

ه.ق  4447یرزاعبدالرّحیم، شاعر شیروانی، ازدواج كرد. از این ازدواج وصال شیرازی در سال رفت و س س با دختر م

(. این نوشتار نشانگر این است كه 3)زنددینامج وصال شیرازی و شش پسر شاعرش، مهدوی: ی « به دنیا آمد

 دانی یافت نشد، امّا رئیسحزین تا سنّ میانسالی در آذربایجان ساكن بوده است. از محل دفن شاعر نیز اطّالع چن

تی او سرپرسدیری ن ایید كه وصال یتیم شد و پدر مادرش یی میرزا عبدالرّحیم شیروانی یی »موزۀ ملک مینویسد: 

دذشت و تربیت میرزای كوچک را خالوی او میرزا عبداهلل برعهده را  برعهده درفت و پس از دو سال او نیز در

از متن چنین استنباط میشود كه حزین شیروانی دو سال قبل از مردش  (.4394)دانشنامج جهان اسالم،  «درفت

 در شیراز بوده است و احتمال میرود در همانجا مدفون باشد.
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دمگشتج دیار نادانی و صحرانورد خیاالت پریشانی، »، چنین معرفی میکند: مظهر التّركیشاعر خود را در مقدّمج 

است ولیکن  بیلالرّأس این غریب ذلیل از بلدۀ جلیل اردهوبه، .... كه اصل مسقطعبدالرّحیم شیروانی غفراهلل تعالی ذن

در مبدأ كهتریت و جوانی، مدّتی در در بلدۀ طیّبج شماخی شیروان نشو و نما یافته و روزدار اول شباب را در آن 

حزین »چنین مینویسد:  (. علّامه دهخدا در معرّفی حزین4)مقدمج مظهرالتركی، رحیمی: ی « والیت دذرانده است

شماخی دارای یک مثنوی است كه در آن دانشمندان آذربایجان یاد شده است و او جز حزین دیالنی است. چه از 

وی تحت تأثیر بزردان « مظهرالتّركی»(. به دفتج خود شاعر در 544)لغتنامه، دهخدا: ی « شماخی تبریز است

 میرزاعبدالرّحیم در تحریر مظهر»علیشیر نوایی بوده است. و نیز عصر خویش مانند ملّامحمّد فضولی و حضرت امیر

خان شاملو، ملّا قراخان اوغلی قورت، ملّا داش دمور قرادوزلو، ملّا تنگر التّركی از نظریّات علمای خمسه ملّا جاجیم

ی، دمج مظهرالترك)مق« یوردی شاهیسون، ملّا یردانقولی سیل سُ ُر )علمای خمسه( و ملّا یولقولی، سود جسته بود

 (.4رحیمی: ی 

میرزا عبدالرّحیم شیروانی دو فرزند ذكور داشته كه یکی كاتبِ دیوان وی، میرزا اسداهلل و دیگری میرزاعبداهلل نام 

دار شده است و اینکه مرسوم نبوده است از فرزندان اناث نامی است كه كفالت وصال را بعد از مرگ شاعر عهده

است كه مادر وصال شیرازی فرزند دیگر عبدالرّحیم شیروانی بوده است. و همچنین در برگ  برده شود، امّا پرواضح

 این نسخه به مرگ یکی از پسرانش، عبدالجبّار نامی در سنّ هفده سالگی اشاره كرده است و آورده است كه: 644

 فهمید و بخواند و خوب بنوشت /هفده سنه چون ز عمر بگذشت »

 ظاهر همه خوبی اش ز اطوار...     /  4ارشد نام نکوش عبد جبّ 

 (. 644« )دست اجلش شکست شانه   / مویی نگشاده عاشقانه 

بر زبان فارسی به زبان تركی و عربی نیز تسلّط میرزا عبدالرّحیم شیروانی، در شعر، حزین، تخلّص میکرد. وی عالوه

ا اثر تنه فارسیِ( وی دلیل بر این مدّعاست.)فرهنگ لغات تركی به « مظهر التّركی»داشته است. چنانکه كتاب 

آوری این اثر، تحت تأثیر است و وی در جمع« مظهرالتّركی»شدۀ عبدالرّحیم شیروانی، كتاب فرهنگ لغت چاپ

(. اثر دیگر حزین شروانی با 44ملّامحمّد فضولی و امیر علیشیر نوانی بوده است )مقدمج مظهرالتركی، رحیمی: ی 

در اصول دین، با موضوع علم كالم و به زبان فارسی است. این اثر بصورت نسخج خطّی در « ینسراج الیق»عنوان 

 توسط محمّد كاتب، كتابت شده است.  43موزۀ آستان قدس مشهد رضوی موجود است و در قرن 

 

 نسخۀ خطّی دیوانی معرف

وده یشود، یک نسخج منحصربفرد بنسخج خطّی دیوان میرزا عبدالرّحیم شیروانی كه در كتابخانج تبریز نگهداری م

بن میرزا اسداهلل». به كتابت 6ه.ق 4655و  4651ه.ق و پایان آن به دو تاریخ سال  4654با تاریخ آغاز كتابت به سال 

غزلیّات »صفحه بر كاغذ فرنگی با عنوان  676برگ و  434، فرزند شاعر، و به خطّ نستعلیق در «عبدالرّحیم شیروانی

كه با مركّب سرخ شنگرف كتابت شده است، كه هر صفحه از « راهلل ذنوبه و ستر عیوبه و لوالدیهحزین شیروانی غف

 مکتوب شده است.  5/65×43با جلد تیماج مشکی و به اندازۀ  46×5/4سطر به اندازۀ  35این اثر شامل 

                                                      
ات شدن فرزندان، با توجّه به خصوصیّمطلب ذكرشده قابل تأمّل است كه آیا میتواند دلیل بر این باشد كه در عصر وی نیز بعد از بزرگ  -1

 اخالقی فرزند، اسم برایش انتخاب میکردند یا فقط جهت پر كردن قافیه و مضمون چنین آورده است.

 ها باشد كه بعد از پایان تحریر متن اصلی الحاق شده باشند.بنظر میرسد كه دلیل دو تاریخ كتابت بر این اثر، قطعه -6
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 نگاهی به قالبهای شعری دیوان حزین شیروانی
بدون دیباچه آغاز میشود و به ترتیب شامل پنج بخش است: غزلیّات، بیت،  4534دیوان عبدالرّحیم شیروانی با 

 نامه. نامه و مثنوی ذبیح، مثنوی هدایت4رباعیّات، مثنوی صفاءالقلوب

 جدول قالبهای شعری در دیوان حزین شیروانی

صفاء  رباعیات غزلیات قالب

 القلوب

كل  نامهذبیح نامههدایت

 مثنویها

 3 4 4 4  91 654 تعداد

 3665 4536 515 4419 449 6414 تعداد بیت

 %15/53 %59/47 %54/54 %69/67 %79/56 %94/13 درصد

 

دیوان حزین شیروانی بدلیل شامل بودن قالبهای متعدّد شعری، از دیدداه محتوایی، بس غنی و پربار مینماید. در 

هایی از پند و اندرز زیب كالم عرفانی و رده مثنوی صفاءالقلوب، حکایاتی در عشق مجازی و حقیقی با درونمایج

 اند: داد وشاعر شده است. الزم به ذكر است كه تمام بخشهای این اثر با جمالت تهدید و تحذیرِ مؤكّد شروع شده

داد، واه واه، وای و وای، اوف و اوف، حیف و حیف، تف و تف، پوچ و پوچ، كاش و كاش، بخّ و بخّ، زود زود، صبر و 

 قطعه است. 6حکایت و دفتار به انضمام  36یچ و پیچ، كور كور، قال و قال، .... این مثنوی شامل صبر، پ

ای است كه منحصراً به تعلیم مفاهیم اخالقی در قالب داستانهای منظوم نامج حزین شروانی منظومهمثنوی هدایت

دونه است كه همج حکایتها تمثیلبا رویکرد عرفان اسالمی، اختصای دارد. این مثنوی شامل چهارده حکایت 

اند، در عین اینکه هر حکایت نیز، همراه با تلمیحات و تمثیلهای كهن دینی وار به هم پیوند خوردهبصورت سلسله

 اند كه حکایت از نمادین بودن این مثنوی دارد.با تصاویری از دنیای مجاز و واقعیّت به هم آمیخته

حکایتهایی است كه ریشه در عرفان دینی و اسالمی دارند. در ضمن این حکایتها، نامه شامل مثنویها و مثنوی ذبیح

به داستان حضرت ابراهیم و هاجر )ع( و حکایت آن حضرت و نادزیر بودنش از ذبح فرزندش اسماعیل، و حکایت 

راه با دعا حضرت داوود و جبرئیل )ع( اشاراتی دسترده شده است. همچنین رباعیّات حزین با محتوای عرفانی هم

 و مناجات هستند.

عارفانه است كه موضوع عشق به حق و توصیف جمال و -غزل حزین نیز به سبک غزلیات حافظ، غزلی عاشقانه

جالل الهی در آن دیده میشود و با لغات خط، خال، زلف، می و... رموز عرفانی و معنوی را بیان میدارد. اما محتوا 

 اند.كه شاعران پیشین آنها را بکار درفتهای است و مضامین غزلهای وی بگونه

حزین شروانی در اشعارش به طریقج عرفانی خاصی اشاره ای ندارد، بنابراین نمیتوان برطبق طریقج خاصی افکار و 

های عرفانی موجود در دیوانش، در سه بخش خداشناسی، خودشناسی آراء عرفانی وی را تحلیل كرد. ازاینرو اندیشه

 ات بررسی و تحلیل میشوند.و حاالت و مقام

 

 

 

                                                      
 شیخ بهاءالدّین عاملی درفته است. نان و حلوایبنا به اذعان خود شاعر، وی وجه تسمیج صفاءالقلوب را از  -1 



 444/ اشعار عبدالرّحیم شیروانی دیوانهای عرفانی در بررسی اندیشه

 

 خداشناسی 

توحید بعنوان یک خصیصج مهم ذات الهی، در عرفان اسالمی جایگاهی واال دارد و یکی از مهمترین و البته توحید: 

ای ترین مفاهیم عرفانی موجود در شعر حزین شروانی، بحث توحید است كه تمامی عرفا و متصوفه نیز بگونهدسترده

اند. در باب معانی، مفاهیم و اقسام توحید، سخنان بسیاری در كتب مختلف عرفا آمده است. بعنوان كردهاز آن یاد 

نمونه، خواجه عبداهلل انصاری، توحید را به سه دسته تقسیم میکند: توحید عام )یکی شنیدن(، توحید خای )یکی 

(. سجادی بر دو دونج 443ی: ی دانستن( و توحید خای الخای )یکی دیدن( )مجموعه رسائل، انصاری هرو

)كه مخصوی عارفان و صدیقان است( اشاره میکند « توحید معرفت»)كه برای عامج مومنان است( و « توحید اقرار»

، یعنی «توحید علمی»(. رحیمیان نیز از دو نوع 414)فرهنگ لغات، اصطالحات و تعبیرات عرفانی، سجادی: ی 

الذكر بر یعنی حصول حقیقت فوق« توحید عملی»شدنی است و همه هالکاینکه تنها خدا وجود دارد و مابقی 

 (.644مشاهده و عیان اشاره دارد )تجلی و ظهور در عرفان نظری، رحیمیان: ی 

ستایش خداوند آغازدر محتویّات كالم عاشقانه و عارفانج حزین شیروانی است. او آغاز برخی غزلهای عاشقانه و 

 داوند اختصای داده است.اش را به ستایش خعارفانه

 (45)غزلیات: ذكرت به ادب دل را بنشانده به زندانها   /  ده جانهاای نام خوشت تنها آرام

 ( 44غزلیات: كه او داده به تن آرام جان را ) / به ذكر حق كنم دویا زبان را 

 (499غزلیات: كه اسمت بهتر است از جمله اَسما ) / نمودم ابتدای نامه نامت 

 (34شریک و عالم مخلوق )تو خالق بی / ات قدیمت به سوابق مسبوق ای ذ

 ( 45عاجز همه افهام و عقول از تعریف )رباعی:  / ای ذات مقدّست غنی از توصیف 

مهمترین ویژدی توحید عوام، ذكر شهادتین است و س س از روی شواهد و مخلوقات خداوند، ایمان قلبی آوردن 

 به وی است:

 ( 4971هر تماشا كه سوی سنبل و سوسن كردم )   / شاخه از صنع الهی چه صفاها كه نیافت 

و نیز « جمع»مهمترین ویژدی توحید خای، توجه صرف به معشوق و عدم توجه به غیر اوست، یعنی همان مقام  

هیچ است، زیرا سالک در اینکه عارف، همه چیز را از قِبل خدا میداند. در این نوع توحید حتی بهشت و دوزخ نیز 

 این مرحله در همه چیز او را میبیند: 

 ( 315در خلد برین و در جنان است )   / ام نباشد آرام جز كوی وی

 ( 4144به غیر آن سر كویت مرا رفه نبود )  / ادر بهشت برین ودر جنان باشم 

 ( 4449دذر نکنم ) كه بی فروغ روی نکویت بر او  / ای كه بود نام او بهشت برین به روضه

 ( 4541حاشا نظر سوی شمس و قمر كند )  / هر كس كه دیده بر رخ پاكش دشاده است 

 ( 6644ام در نستانَمش دو جَو )آدمیزاده نه /  آن بهشتی كه به مفت جدّ منش از دست داد

 ویژدی دیگر این نوع توحید، قادر نبودن به بیان حقیقت توحید است: 

 (65چه سان وصف آورم آن بینشان را )  / عالم به كُلّیست  نشان وحدتش

ست و در سرتاسر هستی یک وجود بیش نیست و همج عالم مظاهر دونادون یک «او»در نظر حزین، تمام عالم 

 حقیقت واحد است، حقیقتی كه شبیه و نظیری ندارد:

 ( 6367بود آن دلبر عالم یگانه ) / هزارانش هزار عشّاق ادر هست 

 (7نامه: ندارد شبه و مثل و یار و فرزند )هدایت   /  باشد مر جهان را آن خداوند كه
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 آرود:هیچ چیز جز آینج حق نمیتواند باشد؛ ازاینرو به هرچه مینگرد او را فرایاد می

 ( 4515نشانه كی ز كاف و نون ندارد ) / هر آن چیزی كه عالم هست موجود

 ( 6614میتوان خواندش همیشه هر مکان )  / هیچ جا خالی نمیباشد ز دوست 

 به همین دلیل جز او به چیز دیگری رو نمیکند:

 (4594رو نیارد بر كس آنچه غیر اوست )صفاء القلوب:  / عاشق آن باشد كه غیر از كوی دوست 

 در نظر حزین، همج عالم حتی برگ درختان به تسبیح الهی مشغولند:

 ( 4654)بردی و هر بردی كه باشد  هر آن  /  به تسبیح الهی هست دائم

 

 وحدت وجود 
اعتقاد به وحدت وجود به اشکال مختلف در آثار منظوم و منثور بزردان عرفان و تصوف دیده میشود. وحدت وجود 

دونه كثرت و تعددی وجود ندارد، بلکه هستی مطلق از آنِ خداوند دویای این نکتج عرفانی است كه در هستی هیچ

ها یچ هستی دیگری نیست. از نظر حزین، تمام هستی حقیقتی یگانه و تنهاست كه خود را در جلوهاست و جز او ه

 و صورتهای دونادون به ما نشان داده است. چشم عارف به هرچه مینگرد جلوۀ حق را مشاهده میکند: 

 ( 6517ام )ام               غیر وحدت كی دهد بوی ددر میخانهای دیگر نباشد در خمار و مستینشئه

 او معتقد است تامی كائنات از روز الست از بادۀ وحدت واله و مست هستند:

 (455ای جملج كائنات از روز الست                        از بادۀ وحدتت شده واله و مست )رباعی 

ه وجودی قائل حزین با اعتقاد به وحدت وجود، خدا را جاری در همج هستی میبیند و برای ماسوای اهلل هیچگون

 نیست. 

 (4453ما سوی اللّه را به هیچ  انگاشتن )صفاء القلوب:  / عشق چبود دست رو افراشتن 

 به زعم حزین، وحدت وجود در نفی ماسوای است:

 (4444جمله را فانی بداند بی وفای )صفاء القلوب:  / ماسوی اللّه را زند بر پشت پای 

حزین، عالم همه اوست و سرتاسر هستی یک وجود بیش نیست و همج عالم مظاهر و  در اندیشج وحدت وجودی

 های تجلی یک حقیقت واحدند. جلوه

 ( 4473)نیست الزم آنکه پرسی چون و چند  /  هر كه ربّ خویش در وحدت شناخت

و  ت سلب میشودعدم بودن تعینات دلیلی بر اثبات وحدت وجود است، زیرا در این صورت هستیِ وجود برای تعیا

 تنها برای حق باقی میماند. 

 ( 6545نمیدانم چه میخواهم نمیفهمم چه میگویم )  / به غیر از وحدت ذاتی از این كثرت نمییابم  

 ( 4975هر چه من تجربج شیخ و برهمن كردم )  / بجز از وحدت ذاتی نبٌدی قال و مقال 

تا دواهی بر وجود واحد حق باشند. پس نقش دیگر عالم كثرات، دواهی  انددر واقع كثرات به منصج ظهور رسیده

 نظیر خداوند است:دادن بر وحدت وجود بی

 ( 6615در زمین است و در خود آسمان )  / هر كجا آری نظر آثار اوست  

نبی و دربردارندۀ داستانهای دینی در قالب مثنوی مربوط به عهد داوود  نامههدایتدین و موضوعات دینی: 

نامه شامل حکایتهایی درخصوی داستان حضرت ابراهیم اسرائیل است. مثنوی ذبیححضرت موسی )ع( با قوم بنی



 443/ اشعار عبدالرّحیم شیروانی دیوانهای عرفانی در بررسی اندیشه

 

و هاجر )ع( و حکایت آن حضرت و نادزیر بودنش از ذبح فرزندش اسماعیل، و حکایت حضرت داوود و جبرئیل )ع( 

 است.  

ر حزین براحتی میشود دریافت كه عبدالرّحیم شیروانی از محتوای اشعانعت و مدح پیامبر )ص( و امامان )ع(:  

مذهب شیعه داشته است. بسامد بسیار زیاد ستایش وی از امیر مؤمنان علی )ع( این امر را تأیید میکند. چنانکه 

 در منقبت امام علی )ع( میگوید:

 (67رسانم بر فلک آه و فغان را ) / ادر مهر علی ناید شفیعم 

 (53رسد بشارت شادی حزین شیدا را ) / به روز حشر دناهم چو بر علی بخشند 

 است: حزین در پایان اكثر غزلیاتش، بیتی را به مدح امام علی )ع( اختصای داده 

 (4474من از روز ازل اندر خمارم )  / از آن جامی كه پر حبّ علی بود 

 ( 145بر قرار است )كه در روز الستم  / بود مهر علییّم سینه زان سان 

 در تمام بخشهای این اثر ارادت خایّ وی به اهل بیت )ع( و خصوصاً امام علی )ع( آشکار است:

 (4553هم مکن كوته كه بخشد كرددار )صفاءالقلوب: / دست خود از دامن هشت و چهار 

 ( 4543تا شدم از جان غالم هشت و چار ) / در دو كونم  شش جهت مطلب رواست 

بن موسی الرّضا )ع( ختم داده است بر این سخن نامه را به نام سلطان خراسان علیّنکته كه وی هدایتو این  

 دوچندان صحّه میگذارد:

 سلطان اریکج امامت  / از شاه غریب ذوكرامت 

 در اسم بُدی علی مخاطب / آن سروبن رضا ملقّب  

 (741ه: نامآن راوی حق، شه خراسان  )ذبیح  / فریادرسندۀ غریبان 

 نامه، ابیاتی را به مدح امیرمؤمنان اختصای داده است:در همین مثنوی هدایت

 ساالر و امام شاه مردان  / ای شیر خدا ولیّ سبحان 

 خورشید بود در آسمانها / ای مهر تو در دل احبّا 

 در هر دو سرای شادكام است /  اوالد تو هر كه را امام است

 (649نامه:دلبند محبّت تو بستم  )هدایت / من بندۀ كمتر، از تو هستم 

و  (434-654نامه: )ذبیح« در مدح امیر مؤمنان» نامه را به مدح امام علی )ع(همچنین دو بخش در مثنوی ذبیح

( بخشهای شانزدهم و 645-656نامه: )ذبیح« در حبّ علی و آل آن است»دوستداری ایشان اختصای داده است. 

ای دارد به مناقب حضرت محمّد )ی( و مدح علی )ع( كه نشان از ارادت واالی شاعر به نامه اختصهیجدهم ذبیح

 ائمّج اطهار دارد: 

 (639پیغمبر حق رسول امجد ) / مقصود جهان به نام احمد  

 بر وفق و نسب ولیّ والی / در نام و نسب علیّ و عالی  

 (. 614هم صاحب جود و بخشش و حلم  )   / خواندست درِ مدینج علم  

پس از ستایش امیر مؤمنان، نعت پیامبر اكرم )ی( در غزلیات و مثنویهای حزین بسامد فراوانی دارد، در آغاز 

 نامه، چندین بیت را به نعت حضرت اختصای میدهد: مثنوی ذبیح

 پیغمبر حق رسول امجد / مقصود جهان به نام احمد
 (44-14نامه: محمود و محمّد و مکرّم )ذبیح  /  ظّمای بهتر و مهتر و مع
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 با خطاب قرار دادن حضرت از ایشان طلب شفاعت مینماید:« در شفاعت»همچنین در بخشی با عنوان 

 «سرّ لی مع اللّه»وی مخزن  /  ای ملجأ انبیای ذی جاه
 (455-439نامه: وی پشتی عاصیان امّت )ذبیح /   ای شافع خلق در قیامت

خداوند را به حضرت و امامان معصوم قسم میدهد و از « ناظم به خدا كند مناجات»وه در بخشی با عنوان بعال 

 خداوند در خواست میکند تا وی و اثرش را عاقبتی نیک بخشد:

 یا رب كه به حیدر و كمالش / یا رب به محمّد و به آلش
 هم  حرمت اوصیای ایشان ....   / هم حقّ  پیمبران ذی شأن 

 (955-946نامه: مغفور كنی  تو  پیروان را )ذبیح / بخشی ز كرم تو شیعیان را  

و حروف ندای دیگر شروع میشود كه در آنها خداوند را به حضرت « یا رب»نود درصد غزلیات حزین با عبارت 

 هایش را درخواست میکند:محمد )ی( و امامان معصوم )ع( قسم میدهد و خواسته

 بر جاه علیّ و صاحب نعرت و عَون  / بود فخر دو كَون  یا رب به رسولی كه

 ( 444وز شرم دنه تیره نگردانم لَون )رباعی   / ام یادم بر هر معصیتی كه كرده

 حقّ علی و شبیر و شب ّر و بتول  / یا رب به محمّد شه كونین رسول 

 ( 461در بارده قبول سازی مقبول  )رباعی   / كاین طاعت ناقبول ما را ز كرم 

 

 خودشناسی
فقر و نیستی: نیازمندی به خدا و بینیازی از خلق است و در عرفان معنایی ویژه دارد و در شریعت نیز بدان اشاره 

به خداوند انتخاب كرده است. او در مقابل خداوند فقیر ای كه حتی پیامبر )ی( این فقر را نسبتشده است؛ بگونه

 الفقر فخری.  است و به آن افتخار میکند و میگوید

 ( 641فقر در داری مکن خاطر ملول )صفاء القلوب:   / فخر باشد فقر از قول رسول 

( غنی 39مقام فقر، كلید حركت در وادی عرفان و معرفت است. معشوق به حکم آیج واهلل غنی و انتم القرا )محمد/

ء محتاج است. غزالی مفهوم فقر را و صمد است، درنتیجه ذات معشوق منزه از احتیاج است و عاشق به همج اشیا

 )احیاء علوم الدین، غزالی: ی« مفهوم فقر عبارت است از نیستی پس بدان حاجت باشد»عبارت از نیستی میداند: 

367.) 

عبدالرّحیم شروانی فقر را برتر از شاهی میداند و معتقد است سالکی كه بر مسند فقر تکیه زده است برعکس 

 ال و ملک در امان است:پادشاه، از بیم زوال م

 مده جا بر دلت تشویش شاهی   / به صدر مسند فقر است و دولت 

 (6317- 6314فقیری بهتر است از پادشاهی )  / سخن پیر خرد دفتا به طنزم 

به اغیار دست كشیده و فقر و نیازمندی خود را به  درک نیازمندی به اهلل مستلزم این است كه سالک از افتقار

عشق، سلطنت و استغنا به معشوق داد و مذلت و افتقار به »معبود و معشوق كه غنی مطلق است، اظهار كند. 

 (.445)لمعات، عراقی: ی « عاشق

 ( 477داغ چپ راست شمر سکّج سلطانی ما )  / مسند فقر بود تخت سلیمانی ما  

عارفی كه خود را به اهلل نیازمند میبیند، دیگر نیازی به شهرت، آبرو و علم و احترام و... ندارد. اعتماد و تکیه كردن 

 به خداوند موجب خواهد شد تا آدمی نیاز خود را فقط به درده معبود اظهار و به اغیار عرضه نکند. 



 445/ اشعار عبدالرّحیم شیروانی دیوانهای عرفانی در بررسی اندیشه

 

 ( 4355) خاک بر سر آن كسی قارون شود /  فقر را نیکو بسی داریدشان

 ( 113در هر ممالکی كه برندش دفین رواست )  / ام سکّه آن چنان بر فقر و فاقه من زده

 : دل خاستگاه معرفت شهودی سالک است، لذا بر خلوی و صفای آن بسیار تأكید میشود:دل

 ( 147برای خیر این دار البقایست ) / توانی هر قدر تعمیر دل كن 

سالک زمانی شایستج كسب معرفت شهودی است كه دل را از توجه به اغیار دور دل امانتدار عشق الهی است و 

نگاه دارد و تنها به معشوق توجه داشته باشد. هر اندازه كه سالک بوسیلج عشق الهی به تهذیب و تصفیج دل از اغیار 

محبت خداست كه  دل خلوتخانج»مندی از تجیات یار را خواهد داشت. ب ردازد، به همان اندازه شایستگی بهره

رهنگ )ف« هرداه از آلوددیهای طبیعت پاک و منزه شود انوار الهی در آن تجلی كرده و متجلی بجلوات محبوب دردد

(. حزین دل را خلوتخانج حق میداند، ازاینرو در اشعارش 643لغات، اصطالحات و تعبیرات عرفانی، سجادی: ی 

 و تأكید میکند كه دلش در درو زلف معشوق است. همواره از دلداددی به معبود ازلی سخن میگوید 

 (4964آن مکان خالی چو ماند مینماند بی مالل )  / عارفان دویند عین دل مکان دوست است 

مقام فنا از آخرین مقامات در طریقت صوفیان است و در حقیقت تمام همّ و غم عارف برای دستیابی به  فنا و بقا:

نا عبارت از فانی شدن در صفات الهی است كه از جمیع صفات خود در صفات فنا و بقای الهی است. حقیقت ف

حق، فانی شود و حتی دیدن این فنا و توجه داشتن به فنا، فانی شود. هدف غایی سیروسلوک، رسیدن به مرحلج 

قای باهلل است. فنای سالک كه هدف غایی سلوک است، منجر به بقا و جاودانگی او و رسیدن به مرحلج فنای فی

 باهلل میشود: 

 ( 114تمکین ما در او نبود رتبه اش كجاست ) / آرایش سریر فنا از وجود ماست 

پذیر نیست، زیرا الزمج تحمل سختیها و شداید این راه، عاشق بودن طی مسیر سلوک بدون عشق امکان عشق:

و معرفت و حاصل علم است است و سالک بدون عشق نمیتواند به سرمنزل مقصود دست یابد. عشق نتیجج ادراک 

و از تعلق علم و ادراک و معرفت و احاطج آن به حسن و جمال پیدا میشود. درواقع عشق موجد كائنات است و 

 بوجود آمدن جهان، زائیدۀ تجلی جمال معشوق ازلی است.

غزلیات . عشق استیکی از مضامین غزلیات حزین كه بسامد باالیی دارد و ارتباط تنگاتنگی نیز با قالب غزل دارد، 

ای حزین بیشتر غنایی از نوع عاشقانه هستند و مخاطب شاعر، معشوقی زمینی است. در موضوعات عاشقانه جلوه

حاصل است. مقام معشوق از شخصیت شاعر دیده نمیشود و جستجوی شخصیت و تجربج شخص شاعر امری بی

هایی عرفانی در د لطف شاعر قرار میگیرد، اما ردهباالست و قابل احترام است و با وجود سختیها و فراق باز مور

 غزلیات عاشقانج وی دیده میشود. 

 حزین، عشق را صفت الهی دانسته و از وجود عشق پیش از بوجود آمدن عالم هستی سخن دفته است:

 ( 963ابتدا از عشق دلرویان سخن آغاز شد )  / چو بنای آفرینش میشدی روز الست 

 (4795كه هم بوده است عشق صیّاد عاشق )   / من از روز ازل این راز دانم 

 ( 4794محبّت بوده است استاد عاشق )  / حزین روزی كه عالم هست دردید 

 و آنکه در عالم و پیش از مرگ عشق را تجربه نکرده باشد را مخبون میداند: 

 ( 4694ن دیدمش پشیمان بود )به وقت دادن جا  / نورزیده زین سرا میرفتهر آنکه عشق

 و عشق را نابودناشدنی و جاودان میداند:

 (4774نخواهد رفت عشق از یاد عاشق )  / هالكت در كَنَد بنیاد عاشق



 455-476 صص ،74 پیاپی شماره ،45 دوره ،4154فروردین  ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 444

ای دچار ناراحتی و پشیمانی حزین از اینکه دردیر موضوع عشق است و به بالهای ناشی از آن دچار است، لحظه

 یرد و از این نظر به سعدی نزدیک است. نمیشود و همه را به فال نیک میگ

 (449)كه طبیبم ز سر لطف به تیمار آید   / می سندم به خود آن رنج همی تا ده حشر 

نوع تفکر در غزلیاتش بیشتر درونگرایانه و دوری از حوادث اطراف است و به انزوا نزدیک است، اما آنجا كه به نشاط 

یشود و میتوان دفت شادی با وصف طبیعت دره خورده است. غزلیات و شادی می ردازد، متصل به وصف طبیعت م

 وی نمایش واقعی دنیا هستند كه در آن غم و شادی در كنار هم وجود دارند. 

 تن پژمردۀ دل را ز صفا جان آمد  / دوش آن ماه لقاسیر دلستان آمد

 (.4363-4366كه به دلزار خرامان آمد ) همه شمشادقدان خاک مذلّت بفتاد            سرو نازش 

دیری دربرابر دو سائقج عقل و عشق در آثار عارفان رواج بسیار دارد. عرفا ادرچه موضعتضاد عقل و عشق: 

بخش مندی از عقل را الزم میدانند، معتقدند عقل بتنهایی راه به جایی نمیبرد؛ زیرا عقل از هدایتی اطمینانبهره

چون عرفان و تصوف )برخالف استدالل »شک و ریب ناتوان است و از عشق بسی ناتوانتر است.  و به دور از شائبج

و فلسفه( بر پایج عشق، حال، ذوق، الهام و اشراق قرار دارد، در آثار عرفانی همیشه نیروی عشق، معارض و مبارز با 

 (.31)عرفان اسالمی، جعفری: ی « عقل است و قدرتش از عقل به مراتب بیشتر است

در دیدداه حزین شروانی خرد در بازار عشق خریداری ندارد كه خرد تنها ابزاری برای شناخت، و عشق ابزار شوق 

 و شور است. 

 (4545مینگردد از خرد بازار عشق )  / ای به حیرت رفته اندر كار عشق 

 (4543:عقل و دانش هر یکی سویی دریخت )صفاء القلوب  / شور و شور عشق بر هر سر كه ریخت

عقل و خردی كه او با آن درافتاده، عقل جزوی است كه پیرو نفس بوده و مانند حجاب و مانعی در راه رسیدن به 

سرمنزل معرفت و حقیقت است. اما حزین عقل را تحقیر نمیکند و فقط رسالت عقل را در بارداه عشق ناچیز 

 میشمارد و از سالک میخواهد در راه عشق مداومت ورزد. 

 ( 4544بر بساط عشق زان پس پا دذار )   / باس عقل را بیرون بیار رو ل

 در نظر او آسایش در عشق و دیوانگی و رها نمودن عقل و دانش است: 

 ( 6415دفته آید عقل میگردد زبون ) / فیضها دارد بسی دیوانگی 

 (457خرد یار است ادرچه عاقالن را )  / درین ایّام راحت در جنون است 

دیوان حزین همواره مورد نکوهش بوده و از نظر وی عقل شایستگی راهنمایی سالک به سوی معبود را عقل در 

ندارد. علت مذمت عقل و ناتوانی آن در راهنمایی سالک به ساحت معشوق، نیازمندی او به حواس ظاهری و برهان 

 میداند:  و دلیل است. او علم ظاهری را كه با قیل و قال همراه است، از علم عشق جدا

 (4549عاشق است از قیل و قال دهر الل )صفاء القلوب:  / غیر علم عشق باشد قیل و قال 

او عقل فلسفی را درمقابل عشق، هیچ میشمارد و به عقیدۀ او با تکیه بر عشق و از راه دل است كه انسان به كمال 

 واصل میشود و عشق در این سیر دلیل راه است. 

 ( 4464ام )زین سبب من خویش را مجنون و شیدا كرده  / ام شق سودا كردهدیرداهست عقل را با ع

 (479حالیا ملک جنون دشته است ارزانی ما )  / عقل را شهر بدن بایدش اخراج نمود 

حزین به تأسی از غزلسرایان بزرگ پیش از خود، ابیات زیادی را به انتقاد از انتقاد از زاهد و زهد ریایی: 

 ند زاهد اختصای داده است.شخصیتهایی مان



 447/ اشعار عبدالرّحیم شیروانی دیوانهای عرفانی در بررسی اندیشه

 

 ( 4154تو را چه سود از آنکه مرا زیان باشد )  / شکست خاطر من زاهدا تالش مکن 

انتقادهای او دقیقاً در اشعار پیشین نیز دیده میشود، یعنی در اشعار او واعظ، زاهد و صوفی بیخبران از عشق هستند 

 و تنها بدنبال جاه و مقام دنیوی هستند و عبادت آنها نیز از روی ریا است: 

 (444خود بکن طاعت حق كی بکند شال و ردا )  / زاهدا دام ریا از سر خود دور بکن 

 ( 4715در زبان زاهدان باریا اوراد رقص )  / کند كاری به ظاهر نیست دل آداهیش می

اند، بلکه نشینی در راستای طلب وصال نداشتهتنها ریاضت و دوشهوی صوفیان را افرادی میداند كه نه

زاری را اب اند و صوفیگریپرست و خودخواه و متظاهر هستند كه تنها در كسوت خای )خرقه( درفتار شدهخویشتن

 آورند.جهت رسیدن به منافع خود میدانند. این دروه بدنامی را برای صوفیان حقیقی به ارمغان می

 ( 4394دو به زاهد ترک عیّاری كند )  / چشم ما پر دیده است رنگ فریب 

 (4546كمال و سرّ فتی پیش زاهدان نبود )   /  دماغند و در ریا راغبز بس كه خشک

 

 مقامات عارفانهحاالت و 

 غمی است كههای روحانی و شور اشتیاق رسیدن به موطن اصلی و مکان بیاشعار حزین شیروانی لبریز از زمزمه

جز با دام نهادن بر مدار شریعت و طریقت و حقیقت ممکن نمیشود. وی با زبان فصیح و بدون تعقید به شرح و 

توبه، عزلت، عشق، صبر، رضا، توكل، ذكر، حیرت، فقر، صفا، بیان آداب سلوک، مقامات و احواالت عرفانی مانند 

اخالی، توفیق، قناعت و رند پرداخته، مخاطبان را به دام نهادن در این مسیر ترغیب میکند. حزین هم به مقامات 

 سلوک و هم به احواالت سالک توجه دارد كه به بررسی هر یک می ردازیم:

: هرچه را به محض موهبت بر دل سالک راه طریقت از جانب حق وارد میشود، بدون تعمّل سالک و با ظهور مقام

صفات نفس زایل میگردد، حال مینامند و چون حال دائمی شد و ملک سالک دشت مقام میخوانند )دلشن راز، 

 االیی دارد:(. مقامات توبه، فقر، صبر، توكل و رضا در دیوان حزین بسامد ب63شبستری: ی 

توبه در لغت به معنی رجوع از دناه میباشد و بر دو قسم است: توبج عوام كه تائب از خطا به صواب رجوع »توبه:  

(. 395المحجوب: ی میکند و قسم دوم توبه خای كه در حقیقت بازدشت از صواب به اصوب نام میگیرد )كشف

گوید: ندامت پیشه كند و عمل نیک انجام دهد و در اش از معصیت سیاه دشته است میشاعر به كسی كه چهره

 دریای توبه زنگ دناه را از دل بزداید:

 روی بر خاک بنه زنگ ندامت بزدا  / كرده است معصیت ار تیره رخ زردت را 

 چون یقین است كه یک روز ددر هست فردا   / تا توانی در این روز نکویی میکن 

 (473-475مجرما چین به جبین بینمت از درد خطا )   / قلزم توبه برس بلکه رخت شسته شود 

 و یا دوید: 

 (447ارتکابش را پس از آن چشم پوش  )صفاء القلوب :  / معصیت چون باشدت در توبه كوش 

در عرف حبس مرید است از مراد منهیّ عنه یا ربط كاره بر مکروه مامور به از انواع صبر یکی صبر است بر »صبر: 

 ای جز صبر نیست:(. دربرابر قضای الهی چاره76لهدایه: یا)مصباح« فقر

 ( 561ای نبود جز آنکه حکم و فرمان قضاست )غزلیات: چاره  / اش جامج صبرت ادر بركنی صد پاره

 و یا دوید: 

 با قدر هردز نمیسازد ستیز  / از قضا چون میتوان كردن دریز 
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 (643و شاكری )صفاء القلوب: صبر میباید شکیب  / چاره نبود از قضا جز صابری 

 دشای مشکالت است:و صبر دره

 (43عاقبت صبح شود هرچه شب تار بود )همان :  / صبر كن صبر كه از صبر شود به كارت 

حقیقت رضا بیرون آمدن بنده از رضای خود به دخول در رضای محبوب و راضی شدن به هرچه حضرت »رضا: 

ای (. شاعر معتقد است بنده چاره661)دلشن راز، شبستری: ی « وی ارادت آن چیز نموده باشد خداوند دربارۀ

 جز رضا به قضای الهی ندارد:

 (93عالج و چاره چه باشد به جز رضا ما را )غزلیات:   / ستیز و صلح نشاید چو با قضا ما را 

 ( 176)یقین در هر دو دنیا كامکار است   / رضای حق هر آنکس باز جوید 

 (74)دولت دنیا و دین او را میسّر میشود   /  از رضای خالقش هر كس نتابد روی خویش
 حزین از زبان ادیبی راهدان میگوید:

 (56رضا ز حق نشوی تا خدا رضا نبود )همان:  / ادیب راه هدی رمزكی مرا دفته است 

درک نمیکنند، بطور كلی معیار شناختن توكل،  توكّل: توكل مقام واالیی است كه جز واصل از عرفا و موحدان آن را

اعتماد به حق است و دسستن از غیر. توكل، دلبستگی و اعتماد كامل به پرورددار است و این مقام از كمال معرفت 

است، زیرا انسان هر اندازه خدا را بیشتر بشناسد و از قدرت و رحمت و حکمت او زیادتر آداه دردد، دلبستگی او 

(. حزین توكّل را 459همتا زیادت شود )فرهنگ لغات، اصطالحات و تعبیرات عرفانی، سجادی: ی بیبه آن ذات 

 سبب دشوده شدن رزق میداند و اعتقاد دارد سالک باید این بیت را سرمشق خویش قرار دهد:

 دل نمیدارد برای رزق ریش / میکند این نقل را سرمشق خویش 

 (656ند رزّاقی خود را عیان )صفاء القلوب:میک  / چون توكّل باشدت خلّاق جان 

حال: مراد از حال نزدیک صوفیان واردی است غیبی كه از عالم علوی داه به دل سالک فرود آید و در آمدوشد بود 

(. حزین 465الهدایه، عزّالدّین كاشانی: ی تا آنگاه كه او را به كمند جذبج الهی از مقام ادنی به اعلی كشد )مصباح

 وارد غیبی میداند كه بی تأثیر از اعمال سالک است. حال را 

 (944حال و احوال تو را دردون ددردون میکند  )غزلیّات:   / منعما بر مال و ملک خویش مغروری مکن 

است كه به دل عارف درآید از راه تفکر آنگه او را متغیّر درداند در طوفان فکرت و معرفت  ایحیرت: حیرت بدیهه

(. شاعر شروان در اثر تفکر در تعمیر و آبادانی دل و تجلیه و 195افتد تا هیچ باز نداند )شرح شطحیات، بقلی: ی 

 تحلیه آن دچار حیرت میشود و از زبان حال خود میگوید:

 فکر تعمیر نرفته است به ویرانی ما  / شود تا لب دور  نیست امید كه آباد

 ( 494همه حیران شده اند خلق ز حیرانی ما  )غزلیات:   / حیرتم هستی من برده چنان از خاطر 

 به عقیدۀ شاعر كلّ هستی حیران اوصاف حق تعالی است:

 (444وای آن زمان كه بركنی از رخ نقاب را )  / حیران ز وصف تو آمد جهان تمام 

بریدن سالک از ماسوی اهلل و حضور قلب داشتن به حق تعالی و اینکه هر سخنی دوید قطع نظر از خلق  اخالی:

(. حزین معتقد است زمانی لطف الهی 595المحجوب، هجویری: ی كند و به مدح و ذمّ ایشان التفات نکند )كشف

 كه از روی اخالی دل را متوجّه حق درداند تا مزد بیشمار دریافت كند:شامل حال بنده میشود 

 (654او هم از لطفش نسازد كوتهی  )صفاء القلوب:  / در تو از اخالی سویش رو نهی 

 و یا
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 (643مزد خود دریاب از وی صدهزار )همان:  / از سر اخالی رو آور به كار 

 

 گیرینتیجه
ز تجربج فردی باشد، دیده نمیشود و تقلیدی است. عبدالرّحیم شروانی از شاعران در عهد قاجار، عرفانی كه ناشی ا

دیوان اشعار حزین، است كه در اشعارش حزین تخلص میکرد. دورۀ بازدشت مسلک اوایل عصر قاجار و عارف

توفیق وی در غزلسرایی  مشحون از انواع قالبهای شعری فارسی شامل غزل، مثنوی، رباعی و قطعه است. ولی عمدۀ

ای از هر دو و اغلب با مضامین متعالی است. هرچند جنبج درونمایج غزلهای حزین عاشقانه، عارفانه یا آمیزهاست. 

آرمانی داشتن از خصوصیات عمدۀ غزل است، داه حزین قالب غزل را برای پند و اندرز و مدح نیز بکار برده است 

ر و هیجان و عشق و شیدایی غزل حافظ و سعدی را در غزل حزین نمیتوان دید لطفی نباشد، چه بسا شوو ادر كم

ولی محتوای عمیق و باوقار غزلهای او بسی ستودنی است. غزلیات حزین عمدتاً زمینی و  تعبیر وی از عشق، معموالً 

ندارد، اما در هر  هایی عرفانی نیز در غزلیاتش دیده میشود. ادرچه عرفان او نوآوری خاصیجسمانی است اما رده

حال، زبان ساده و صمیمی اشعار او، باعث جذابیت طرح اینگونه موضوعات در حوزۀ اشعار او شده است. وی در آراء 

ایرانی است. مضامین عرفانی در اشعار وی همان مضامین -عرفانی، پیرو مکتب عشق است و عرفان او عرفانی اسالمی

ندک نوآوری در آنها دیده شود. مهمترین اندیشج عرفانی حزین، رسیدن به عرفانی اشعار حافظ است، بدون اینکه ا

نقطج توحید و خاموشی دل از اغیار است كه با تحول درونی سالک )سیر الی اهلل( براساس درک صحیح از حقیقت 

ت بینی عرفانی او حق، واحدی كثیر است كه در عین وحدتجلیات جمالی و جاللی حق، حاصل میشود. در جهان

در جمیع ذرات كائنات ظهور كرده است. در دیوان او تقابل عقل و عشق با پیروزی عشق خاتمه مییابد. اندیشج 

 مالمتی، رندی و مخالفت با زهد ریایی نیز در اشعار وی دیده میشود. 

 

 نویسندگان مشاركت
سالمی دانشگاه آزاد ا انسانی علوم و ادبیات دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره رساله از مقاله این

 لیاص طراح و داشته عهده بر را رساله این راهنمایی مجتبی صفرعلیزادهآقای دكتر  .است شده استخراج خویواحد 

 تنم تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان بهسركار خانم صدیقه درستی . اندبوده مطالعه این

 صصی،تخ راهنماییهای و هاداده تحلیل و تجزیه به كمک با نیززاده شهریار حسنآقای دكتر . اندداشته نقش نهایی

 رپژوهشگ سه هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. كردند ایفا را پژوهش این مشاور نقش

 .است بوده

 

 قدردانی و تشکر
 به هكخوی  واحد آزاد دانشگاه كتابخانج عوامل و فارسی ادبیات و زبان دروه استادان از تمام میدانیم واجب خود بر

 یتنها شدند؛ موجب مرحله این تا را مبحث و شایستگی بودند یاریگر مقوله این نشستن ثمر به در نحوی هر

 .باشم داشته را س اسگزاری
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 منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقاله این نویسنددان

 طبق قیقتح این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 ارضتع دزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه

 را دهش ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوهش مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر
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الدّین همایی. چاپ ( به اهتمام جالل4343لدّین محمودبن علی. )مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه، كاشانی، عزّا

 دوازدهم. تهران: سخن.

 .(. تصحیح فرهاد رحیمی. تهران: اندیشج نو4344مظهرالتّركی، حزین شیروانی، عبدالرّحیم. )
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